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JJJJ    ohs Kjørven fikk ideen om Y’s Men på 
Hamar senhøsten 68. Han var en person som 
på en engasjert og overbevisende måte formid-
let sitt budskap til potensielle medlemmer. 
06.12.68 så interimsstyre dagens lys med Johs 
Kjørven som leder, Kjell Linkjendal kasserer 
og Johan Solheim som sekretær. 
 
� Første ordinære møte blei holdt på 
Hedmarkstoppen 10.01.69 med 12 medlemmer 
til stede. Før vi blei chartret holdt vi loppemar-
ked som innbrakte kr.6300,- som jo var mye 
penger den gang. Disse pengene ble med stor 
glede gitt til KFUM/KFUK lokalt. 
 
� Så vokste vi til 22 medlemmer og blei 
chartret 07.06.69. Charterfesten ble feiret på 
Hedmarkstoppen med daværende generalsek-
retær i Ungdomsforbundet som festtaler. Selve 
chartringen blei gjennomført av RD Erling 
Skjeldal. Fadderklubben vår var Oslo ST. Hal-
vard med Gilbert Hansen og Ole Hanisdal som 
de store inspiratorer. Vår første president var 
naturlig nok Johs Kjørven. Møtene blei holdt 
på forskjellige steder, men fra 05.09.74 blei 
Ynglingen vårt faste møtested. Det var stor 
interesse for klubben og møtene og gjennom-
snittlig hadde vi 34 medlemmer i denne perio-
den. 
 
� Vi kom tidlig i gang med å bringe Y’s 
Men’s ideen rundt Mjøsa. Vår første fadder-
klubb var Gjøvik, som blei chartret i 1973. 
 

 

� Prosjektene våre har vært mange. Ut-
deling av Huskelappen og menighetsbladet var 
i mange år en sikker, men ikke alltid like po-
pulær inntektskilde. Vi påtok oss oppussing av 
Ynglingen og vedlikehold på Budor, som var 
eiet av Østerdalen KFUM/KFUK. Der var vi 
også vaktmannskap i skisesongen. Salg av 
sandsekker blei ingen suksess. 
 
� Vårt interne husorgan «Stikka» har 
gledet oss i alle år. Den utgis 4 ganger i året. 
Vennskapsklubben vår er den danske klubben 
Varde. Denne kontakten blei tidlig etablert. Vi 
treffes hvert tredje år, har brevkontakt og stor 
glede av hverandre. 
 
� I 1977 blei Johs Kjørven leder for regi-
on Norge. 
 
� Det kan avslutningsvis nevnes at Lille-
hammer, Brumunddal, Eidsvoll, Forum Hamar 
og Stockholm blei chartret i 80 årene med 
hjelp av Hamar som fadderklubb. 
 
� Dette er i store trekk hva Sverre  

Gaarden og Kjell Linkjendal husker fra de 10 
første årene. Vi to er de siste som er igjen fra 
chartringen i 1969, og fungerer således som 
tidsvitner. 

HVORDAN HAMAR YMC STARTET  
ET TILBAKEBLIKK 
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TTTT    radisjonen tro arrangerte tur- og festut-
valgt også i år en tur ut i det blå. Denne 

gangen gikk ferden til Prøysenhuset i Ringsaker. 
Det ble lagt opp til at vi skulle reise sammen i pri-
vatbiler, og med oppmøte ved Domkirken. Været 
så ut til å ville forbarme seg over oss – det har 
vært så ymse i tiden forut for turen – men under-
veis ble vi overrasket av noen tropiske regnskyll. 
Heldigvis letnet det litt etter hvert, men solen så vi 
ikke noe til. Men mange hadde blitt med på turen, 
og dette fellesskapet bidro til at det ble en fin tur.  
 
Prøysenhuset ligger godt gjemt inne i skogen 
like ved den såkalte Præstvegen hvor Alf Prøysen 
vokste opp i en liten stue. 

 
Like ved siden av, på den andre siden av veien, 
ligger selve Prøysenstua – en liten stuebygning 
med ikke altfor stor plass. 

   

 

 
 

Det var fascinerende å høre om hans vei fra dis-
se fattigslige kårene til å bli en folkekjær dikter 
kjent over hele landet.  Like ved stua ligger den 
såkalte Prøysensteinen 
– den skulle være et 
minne om dikteren. 
Guiden står på denne 
steinen som har inn-
montert en plakett.  
 
Inne i det nye Prøysenhuset var det omvisning, 
her var mye å se, og mange innfallsvinkler til å få 
vite mer om Prøysen.  

 
Etter omvisningen ble det servering av grønnsak-
suppe med tilhørende brød – det smakte godt. 
Mens forsamlingen nøt suppen, sang guiden Prøy-
senviser for oss – det var populært å få høre noen 
av Prøysens gamle «slagere». – Til tross for regnet 
– vi som var med, syntes det var en fin tur til na-
bobygda. 
 
Simonwb 

UT I DET BLÅ 6. JUNI 

På bildet ser vi vår guide fortelle om området, 
Prøysenstua og hvordan Alf Prøysen hadde det i 
oppveksten 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::            Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

 
 
Oktober 
 
Tone Kjersti Linkjendal  3. 
John Sellereite    6. 
Anne Stensberg    7. 
Morten Saltvik    28. 
  
November 
 
Bergljot Brønn Senumstad  7. 
Iver Mosvold    14. 
Brith Kvalvåg Winge   16. 
Sigmund Lie    19. 
Olav Svae     20. 
Thorbjørn Holten    24. 
Else Magnum    26. 
 
Desember 
 
Olav Landheim    1. 
Trond Vidar Vedum   4. 
Nelly Bligoud    5. 
Helge Senumstad    8. 
Karl Mangrud    9. 
Jørgen W. Hærem   14. 
Martha Voll    21.
  
  

DDDD    et har nyleg vore valg i Noreg: Stortingsvalg, 
Sametingsvalg og Hamar Y’s Men’s Club har nyvald 
president. Den nyvalde presidenten vil her først og 
fremst takke for den tillit som slik er vist meg. Eg lovar 
å gjere så godt eg kan. Eg har mykje å lære av dei førre 
presidentane, og eg kjem til å måtte stille mange spørs-
mål i kommande tider. 
 
Sametingsvalget har eg eit noko uklårt forhold til, re-
sultatet av Stortingsvalget blei som det blei, og mange 
sit vel både med vonbrot og undring. 

Det eg kanskje undrar meg mest over er at "det grøne 
skiftet" ikkje fekk større partipolitisk oppslutning i val-
get. "Natur og Ungdom" , ungdommen som er vår alles 
framtid, er gode representantar både for undringa og 
vonbrotet. Dei stiller eit stort spørjeteikn ved foreldre-
generasjonen, ved meg og oss. 

Oslo bispedøme har fått ny biskop, og eg har store 
voner til henne. "Grøn kyrkje" er eit kyrkjeleg nettverk 
for skaparverk og berekraft. Kyrkja må nok vere him-
melvend, men våre liv her og no må sjølvsagt også 
vere  jordvende. For oss kan ein jordvend praksis vere: 
Ansvarleg energibruk, færre flyreiser, mindre bilkøy-
ring (2000km mindre i året?), kjøpe hagejord med 
minst mogeleg torv, ein kjøttmiddag mindre kvar veke, 
øve oss i å vere glade for ting utan å eige dei. Og kva 
med oljeleiting/ oljeboring inn i den nye regjeringska-
balen? 

Eg avsluttar med eit sitat frå "Ropet fra en såret jord" 
av Finn Wagle/Eyvind Skeie: DYRK SAMMEN-
HENGEN: Ditt liv er innfelt i jordens liv. Alt er gitt deg 
til låns. Alt skal du overlate til dem som følger etter. 

Ivar Refsdal 
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Ynglingens hederspris til Ragnhild Hummelvoll 
 
� Under Ynglingens tradisjonelle 17.maifrokost, ryddet 
styreleder Geir Bjørnar hedersplass til en kvinne som har be-
tydd mye i Ynglingensammenheng. Kvinnen – som ikke fikk 
spist særlig mye frokost denne 17. mai’en - er Ragnhild Hum-
melvoll. Styrelederens budskap til Ragnhild var - egentlig 
ganske enkelt – at hun er tildelt Ynglingens hederspris. Det er 
ingen årlig foreteelse at denne prisen deles ut. Den henger 
nemlig veldig høgt, og går bare til de som gjennom et helt liv 
har gjort en fremragende innsats for Ynglingens fellesskap.  
 
-� Ragnhild er alltid til stede for Ynglingen, både når det 
skal gjøres et forarbeid eller når noe skal ryddes opp i etterkant 
av et arrangement, sa styreleder Geir Bjørnar, som begrunnelse 
for pristildelingen. 
 
� I sine takkeord pekte Ragnhild på husets betydning for hele familien og deres engasjement 
i og omkring Ynglingen.  Hun erindret at hun en gang tidligere i livet var dekorert med medalje, 
og det var på en julefest i Y’s men. Medaljen hun ble tildelt, var en gullfarget, avsaget stykke av 
en hesjestaur.  Hun gav uttrykk for takknemlighet, og takket for hva Ynglinger har betydd.  
 
� President i Y’s Men’s Club Hamar, Jan Kåre Hummelvoll, hilste fra klubben og uttrykte 
en stor takk for Ragnhilds engasjement som en super miljøarbeider som legger ned et synlig 
spor hver annen tirsdag da Y’s Men har sine møter på Ynglingen.  
- Takket være deg, Ragnhild, er lokalene alltid innbydende og ryddige når vi setter oss ned i 
våre møter, sa Jan Kåre før frokostgjestene reiste seg for en stående applaus for hederskvinnen.  
 
Terje 

 

KKKK    onferansen ble avholdt 11.-13. au-
gust i de flotte lokalene til Stavanger KFUK/M, 
Ynglingen. Totalt var det ca. 100 deltagere for-
delt på 33 klubber (av i alt 48). I tillegg var re-
gionene Russland, Finland/Baltikum og Sverige 
representert (sistnevnte er nå et distrikt under 
Region Norge).  
  
� Før den offisielle starten av konferan-
sen, ble det arrangert ledermøte og workshop: 
På ledermøtet tok regionleder Svend Jacobsen 
frem noen sentrale data for Y’s Men Norge: Antall medlemmer: 1347 – gjennomsnittsalder: 

Regionkonferansen i Stavanger 

Fotograf: Olaf A. Ellingsen  
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73,8 år; kvinneandelen er 32,4 prosent. Klubb-
størrelsen varierer alt fra Mandals 107 medlem-
mer til klubber som har mindre enn 15. Ellers 
poengterte Jacobsen at nyetablering av klubber 
er et satsningsområde (siste år er 6 klubber ned-
lagt – senest: Bodø), men også økt rekruttering i 
eksisterende klubber. De administrative spørs-
målene dreide seg bl.a om å få flyt i ulike rap-
porteringer fra klubbene, å holde medlemsliste-
ne oppdatert og utfordringen med å få folk til å 
stille i lederverv (f.eks distriktsledere). Det ble 
minnet om verdenskonventet i Sør-Korea 2.-5. 
august 2018. 
 
� Deretter fulgte en workshop som ble le-
det av RDE Bjørn Arve Bentsen, Mandal. Te-
maet var ”Vekst og utvikling i Y’s Men”. Bent-

sen reflekterte over suksessfaktorer som hadde 
bidratt til Mandalsklubbens store medlemsvekst: 
De hadde først og fremst fokusert på utnyttelse 
av medlemspotensialet i KFUK/M, få oppstart-
hjelp fra en eldre klubb, satse på å gjøre ting 
enklere (unngå ’stammespråket’), invitere kjen-
te, bruke kirkebakken som rekrutteringsarena, 
alltid to som håndhilser på alle før møtene be-
gynner, enkelt måltid og gode foredrag. Dess-
uten var det viktig å ha et konkret, samlende 
prosjekt som understreket klubben som tjeneste-
klubb.  
 
� Fredag kveld: Offisiell åpning med flagg-
borg og hilsninger fra fylkesordføreren i Roga-
land, fra Internasjonal president, Henry Grind-
heim og deretter presentasjon av utenlandske 

gjester. Så var det tid for grillmat, hyggelig sosi-
alt samvær og til slutt sang og kveldstanker. 
 
� Lørdag: Forhandlingene, som er en sent-
ral del av en slik konferanse, fulgte vanlig pro-
sedyre med konstituering, årsberetninger 2016-
17, regnskap 2016-17 og Regionstyrets arbeids-
plan og budsjett 2017-18. Når det gjelder ar-
beidsplanen kan nevnes: Det må drøftes om nav-
net Y’s Men bør endres for å profilere klubbene 
bedre (mange klubber har både kvinner og 
menn), ledertrening skal styrkes både på klubb- 
og distriktsnivå, Y’s Magasinet kommer tilbake 
i papirversjon, og det skal arbeides for å få et 
fellesmøte med KFUK/M sentralt hvert semester 
(dette har vært vanskelig å få til i mange år).  
Det var ett lovendringsforslag: Region Sverige 
nedlegges fra 1/7-17 som egen region. Fra sam-

me dato overføres de svenske klubbene til Regi-
on Norge og organiseres som eget distrikt. Over-
gangen er ment å være midlertidig.  
Søknader til regionprosjekter for arbeidsåret 
2017-18 ble behandlet, og følgende ble tildelt 
støtte på konkrete utviklingsprosjekter: Brøn-
nøysundspeiderne KFUK-KFUM (70.000 kr), 
Asker KFUK-KFUM-Speiderne (55.000 kr) og 
Norges KFUK-KFUM (50.000 kr.).  
 
� Også denne gangen ble det diskutert om 
årlige regionkonferanser er for ofte. Spørsmålet 
skal tas opp neste år på Hamar. Da blir det anta-
gelig foreslått at regionkonferansen arrangeres 
hvert 2 år med en samling for klubbpresidentene 
i mellomliggende år. 
 

(Fortsatt fra side 4) 

(Fortsetter på side 12) 

 

Stavanger forum 

 

Stavanger  Forum 



 6 ����                                                                                                                  ����  STIKKA                           

NORSKE VERDIER UNDER LUPEN 
 
� Når disse linjer leses, ligger valget bak oss. Vi har stemt og bidratt til å avgjøre hvem 
som skal styre Norge de neste fire årene. La meg likevel minne om et saksområde som var mye 
framme i det politiske ordskiftet, nemlig spørsmålet om norske verdier. Politikere fra flere parti-
er har omtalt verdiene, men det er ikke alltid enighet om hvilke verdier det dreier seg om og 
hvilke politiske konsekvenser de bør få. Ironikerne blant oss har nevnt vafler, brunost, ski – som 
for å understreke at hele talen om verdier er meningsløs. De mer globalt orienterte som har kas-
tet nisseluen,  hevder at ingen verdier er norske; alt det vi roser oss av kommer fra utlandet. Nes-
ten før en kanskje meningsfylt debatt om verdier er kommet i gang, og i hvilken grad de er nors-
ke, forsøker slik noen debattanter å målbinde meddebattanter ved å kalle dem nasjonalister der-
som de snakker om spesifikt norske verdier. Resultatet blir en slags skyggeboksing. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Finnes det andre innganger til en meningsutveksling om  norske verdier? At spørsmålet 
er kommet opp nå, skyldes antagelig den store innvandringen til de europeiske landene – en inn-
vandring som er langt større enn tidligere. Sammen med familiegjenforening er det snakk om et 
betydelig antall mennesker. Mange av disse har en annen kulturell og religiøs bakgrunn enn hva 
nordmenn flest historisk sett har, noe som kan gjøre integrering svært krevende. Det er i forleng-
elsen av dette at folk kanskje stanser opp og spør hva det norske er. Hva slags samfunn skal inn-
vandrerne integreres i, og hva mener vi egentlig med integrering?  
 
� Slike spørsmål leder til et annet spørsmål, nemlig om det finnes en norsk identitet som 
er kjennetegnet av det som oppfattes som norske verdier. I tider som oppfattes som usikre, gri-
per mennesker gjerne tilbake til tidligere generasjoner og tider for å finne fotfeste og selvforstå-
else. Ikke for å være tilbakeskuende og nostalgisk – «alt var bedre før» - men for å finne noe å 
bygge sin selvforståelse på. Her kommer erindringen inn. Min personlige identitet er knyttet til 
mine minner og erindringer. Disse er ikke statiske og uforanderlige; jeg har et dynamisk forhold 
til dem. Opplevelser i nåtiden kan re-aktualisere ting som var glemt; nå hentes de fram igjen for 
å hjelpe meg i en kanskje vanskelig situasjon. Det skjer i en re-orientering gjennom dialog med 
det som var. Fotfestet er det samme, men kanskje med en liten taktendring. 
 
� Dette gjelder også en  nasjon, et land, et fellesskap. Den norske kulturhistorikeren Carl 
Wille Schnitler ordlegger seg slik i sin bok «Slegten fra 1814» (som utkom i 1911): «Det gjentar 
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sig hyppig i historien, at en tidsalder, en generation søker 
tilbake til fortiden for at vinde hjælp i  
kampen frem mot sit eget maal. Man utvinder kraft av 
minderne og lægger selvsagt meget av sig selv ind i opfat-
ningen av den tid, man vil inspireres av.» 
 
 � Norge var en ung nasjon i 1814 og et nytt land 
skulle bygges. Slekten fra 1814 vendte blikket bakover og 
utover og hentet inspirasjon fra strømninger i Europa, 
strømninger med røtter tilbake til antikken. Slik ble arki-
tektur og kunst inspirert, og fant sin særlige lokale utfor-
ming og tilpasning i en norsk kontekst. Fremmedartet ble 
dette ikke oppfattet som. 1814-generasjonen tilhørte ennå 
en tid – like inntil vår samtid – som forstod at for å forstå 
seg selv måtte man alltid se tilbake og bokstavelig talt 
samtale med de døde – de som var gått foran. Men som 

Schnitler understreket, mange legger mye av seg selv inn i den tid man vil la seg inspirere av. 
Det er et dynamisk perspektiv som kommer fram. På denne måten opprettholder man et 
«språk» som gjør at vi kan leve i denne vekselvirkningen mellom fortid og samtid, som en-
keltmennesker og som fellesskap. Så selv om universitetsbygningene på Karl Johan i Oslo 
helt tydelig er inspirert av antikken, er det vel få som ikke vil oppfatte bygningene og det de 
representerer som uttrykk for noe norsk? 
 
 � Klassismen er skrevet inn i vår mentalitetshistorie, og gjennom den har vi åpnet for 
en dialog med tider før oss. Slik kunne eksempelvis slekten fra 1814 forme sin samtid og gi 
den identitet ved å innskrive den i en lang tradisjon som fikk sin særlige lokale representasjon. 
Dette bidro til å forme en norsk selvforståelse preget av bestemte verdier. Slik har det fortsatt 
til vår egen tid, gjennom mange generasjoner. Hver ny generasjon skriver historien på ny,  
ikke for å endre den, men for å oppdage flere fasetter i lys av sin egen selvforståelse. Denne 
erindringsforankrede dialog er grunnleggende for å forstå europeisk idé- og mentalitetshisto-
rie. Som enkeltmennesker erindrer vi aldri alene; våre erindringer formes av fellesskapet vi 
tilhører. Erindringene forstått slik bidrar til å holde erindringens språk levende, og i Europa er 
kristendommen selve  den språklige livsnerven. Kuttes denne nerve, kuttes båndet som gjør 
det mulig å samtale med de menneskene som gikk foran oss. En slik språklig livsnerve mulig-
gjør erindringen, samtidig som det skjer en nyfortolkning. Glemmes dette historisk forankrede 
språket og dets identitetsskapende evne – erindringshistorisk forstått – står vi overfor en døen-
de europeisk kultur. 
 
� En helt ny bok fra 2017 – Memory in early modern Europe 1500 – 1800 – forteller 
hvordan det tidlig-moderne Europa brukte og tolket fortiden til å forme sin egen samtid. 
Erindringen er således sentral, vil jeg mene, i en historisk og kulturell tilnærming til verdier. 
Når mange i dagens Norge tilsynelatende er opptatt av verdier, er det neppe for å skape et 
skille mellom oss og dem. Snarere er det et uttrykk for at mange opplever å måtte stanse opp 
og re-orientere seg, akkurat som slekten fra 1814. Hva slags sammenheng står jeg i, og i hvil-
ken grad bidrar denne sammenhengen til å fortelle hvem jeg er som møter de nye landsmenn 
som kommer til Norge?  Integrasjon fremmes ikke ved å kutte ens egen livsnerve. Nettopp 
dette er den sekulære liberalismens dilemma – den har kuttet denne livsnerven, og derfor har 
den også mistet det orienteringspunkt erindringen er. For hva er det vi ønsker at de nye lands-
menn skal integreres inn i? 
 

Simon W. Bringeland 

 



12    ����                                                                                                               ����  STIKKA                        8    ����                                                                                                           ����     STIKKA           

DDDD    en sveitsiske teologen Karl Barth utgav 
i 1956 en serie artikler i forbindelse med 200 års 
markeringen av Wolfgang Amadeus Mozarts 
fødsel. Barth innrømte at han, hver dag før han 
gav seg i kast med teologisk skriving lyttet til 
Mozarts musikk. Dessuten, dersom han kom til 
himmelen ville han først av alt forhøre seg om 
Mozart, siden fikk det bli Augustin, Thomas 
Aquinas, Luther, Calvin og Schleiermacher. Mo-
zart, mente Barth gjorde det mulig for oss ane 
himmelrikets lignelser i musikken. «Vi må med 
sikkerhet anta at vår kjære Herre hadde en spesi-
ell, direkte kontakt med ham (Mozart)», skrev 
Barth. 
 
� Om vi skal følge Barth, så er det den sam-
me Ånd som beveget både Mozart og Døperen 
Johannes. Begge to, var til tross for århundrene 
som  lå i mellom, inspirerte – de var intet annet 
enn Guds instrumenter. 
 
� Og, kanskje var mer felles for dem også? 
De var på hver sin måte vidunderbarn. Døperen 
var et religiøst vidunderbarn, mens Wolfgang var 
et musikalsk ett. Og, begge opplevde livet som 
en slags nedstigning mot et nullpunkt. Musikken 
var knyttet til begges endelikt. Døperen Johannes 
mister hodet etter at Herodes hadde lovet Salome 
hva enn hun ba om, bare hun danset for ham. 
Ubemidlet og fattig kastes Mozart i en alminne-
lig grav, på St Marx kirkegården i Wien, med få 
eller ingen til stede, en dag tidlig i desember 
1791.  Begge var antakelig i midten av 30-årene 
da de døde.  
 
� Men det som forener dem er at de begge 
peker på en virkelighet større enn dem selv. Både 
Døperen Johannes og Mozart vitner om at men-
nesket for å bli mer og mer seg selv må skride ut 
av sitt eget. Bli tatt i eie av noe som er større enn 
det selv. Om vi hadde spurt dem, tror jeg de beg-
ge ville sagt at de vanskelig kunne ha levd anner-
ledes om de skulle vært tro mot det som dypest 
sett beveget dem. Det var et kall, en skjebne, en 
oppgave de ikke kunne komme unna.  
 

� Hos Døperen artet Åndens tilstedeværel-
se som den reneste råskap, vill, oppfarende, et 
kall til oppbrudd i forventning om han som skul-
le komme. Døpe med Den hellige ånd og ild. 
Mens hos Mozart gir Ånden seg til uttrykk som 
en skjønnhet som dypest sett ikke kan ha andre 
kilder enn skjønnheten som kommer fra Gud 
selv. Den jødiske mystikeren Simone Weil skri-
ver et sted at i alt som vekker en opplevelse av 
skjønnhet i oss  er Gud virkelig nærværende. 
 
� Kanskje noen husker Milos Formans film 
Amadeus fra 1984? Den er bygd på Peter Schaf-
fers skuespill med samme navn. Sentralt i filmen 
står forholdet mellom to komponistene Antonio 
Sallieri og Wolfgang Amadeus Mozart. Som ung 
gav Sallieri Gud et løfte; om Gud ville gi ham 
gaven og evnen til å komponere vakker musikk, 
skulle han tjene Gud med alt som bodde i ham. 
Noe som også betydde at han skulle leve et mo-
ralsk uklanderlig liv. Antonio Sallieris ønske for-
blir ubesvart, det er som om Gud forblir taus.  
 
� Derimot, fornemmer Sallieri intuitivt at 
Gud selv er den som virker gjennom Mozart. I 
Peter Schaffers stykke er Mozart alt annet enn et 
moralsk høyreist menneske. Obskønhet, plump-
het og skjønnhet kan da ikke forenes slik Mozart, 
tenker Sallieri. Mozart som tilsynelatende ikke 
synes å ha lovet Gud noe som helst i gjengjeld 
for gaven som er betrodd ham. For Sallieri er det 
likevel som Gud har lagt sin elsk på Mozart. Han 
er i sannhet en Amadeus – en som er elsket av 
Gud. Det som vi gjerne ser på som grotesk blir 
forvandlet gjennom Guds barmhjertige blikk. 
Bakenfor det groteske, som gjerne er skjult for 
vårt vanlige blikk, ligger en annen form for 
skjønnhet gjemt. Dette fortærer Sallieri og han 
lover å ødelegge Mozart. 
 
� Hva vi har til felles med Johannes Døpe-
ren og Mozart som døpte er at vi er tatt i eie. Vi 
er forenet med Kristus gjennom dåpen. Vi er 
hans helt og fullt, men ennå er vi ikke blitt det vi 
skal bli. Vårt blikk skal en gang bli som hans, 
våre hender en gang bli som hans, vår tale en 
gang bli som hans, vår hørsel, våre tanker en 

Kjære venner! 
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gang bli som hans. «For vi lever ikke selv, men 
Kristus lever i oss», slik Paulus skriver i brevet 
til Galaterne. 
 
� I alt dette ligger det gjemt en hemmelig-
het, etter hvert som vårt blikk, vår gjerning, vår 
tale, vår hørsel og våre tanker blir mer og mer 
likedannet med Kristus så betyr det at vi etter 
hvert vil oppdage og gjenoppdage skjønnhetens 
mange uttrykk i alt som omgir oss. Skjønnheten 
kjenner ingen grenser. Den flyter fritt over alt, 
fordi skjønnheten selv har Gud som kilde. For 
om dåpen er begynnelsen på en nyskapelse i 
Kristus så betyr det at våre sanser også skal for-
nyes og forvandles. Ansiktene jeg møter, vinen 
og brødet som gis meg, musikken, er mer enn jeg 
kanskje har trodd, de er alle uttrykk for en virke-
lighet som er gjennomstrømmet av Ånd og 
skjønnhet. 
  

� Både Døperen Johannes og Mozart viser 
oss at avstanden mellom det groteske og skjønn-
heten kortere enn vi gjerne vil innrømme. Guds 
rikets komme er ingen pent regulert ankomst. 
Guds riket og Ånden kommer ikke alltid slik vi 
synes de skulle gjøre det. Og gir seg heller ikke 
til utrykk hos dem vi forventer det eller på den 
måten vi synes det  bør skje på.  
 
� Men de viser oss at den som gir seg i kast 
med Ånden, tar i mot den, kan bli tatt i eie av noe 
som er større enn vi gjør regning med og er i 
stand til å øyne. For vi har gjennom Ånden fått 
dele navn med Mozart, vi er alle Amadeus, elsket 
av Gud. 
 
Morten Stensberg 

Reformasjonen i nytt lys 
Tarald Rasmussen og Ola Tjørhom (red): 
 
 

DDDD    et er mange måter å markere at det er 
500 år siden Luther gav støtet til det 

som senere skulle bli omtalt som 
«Reformasjonen». En måte å markere dette på er 
gjennom god opplysning så vi som lever i kjøl-
vannet av denne begivenheten forstår litt mer av 
bakgrunnen for den. 
 
� Egentlig er det ikke veldig mange bøker 
om reformasjonen som er kommet på norsk. 
Men en av dem «Reformasjonen i nytt lys» for-
tjener å bli lest også etter at 2017 er avsluttet. 
Redaktører for boken er Tarald Rasmussen og 
Ola Tjørhom. Førstnevnte er lutheraner og pro-
fessor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, 
mens den andre er katolikk og professor ved 
NTNU. 
 
� 251 sider og åtte kapitler gjør alvor av 
hensikten med boken og viser at perspektivene 
har endret seg siden  reformasjonens 400-års 
minne ble markert i 1917. 
 

� Rasmussen skriver om reformasjonen i 
Tyskland og i Norden. Mens Tjørhom skriver 
om Den augsburgske bekjennelse og hva som 

(Fortsetter på side 12) 
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I  Periskopet-
I  Periskopet-
I  Periskopet-
I  Periskopet-

Helhet i kirken. 
 
� På gudstjenesten i Domkirken 

for noen uker siden var prekenteksten 

liknelsen om gjeteren som hadde 100 

sauer han skulle passe. Så ble en av 

sauene borte for ham en dag. Vi kjen-

ner liknelsen og vet at gjeteren lot de 

99 bli igjen et sted, mens han gikk for 

å lete etter den ene. Han fant den og 

gledet så stort over det. 

 

� Teksten har jeg som prest be-

nyttet flere ganger. Jeg tror jeg stort 

sett har hatt fokus på at den ene ble 

funnet og gjeterens glede over finne 

den ene, og dermed Jesu glede og den 

enkelte som blir funnet og kommer til-

bake i fellesskapet. 

 

� Soknepresten trakk inn et annet 

moment ut fra jødisk tankegang. Hel-

heten var viktig. Da den ene sauen var 

borte, manglet et ledd i helheten. Det 

var ingen helhet lenger. Den måtte 

gjenopprettes. Det var også en grunn 

for å gå på leting. Overført til menig-

heten: Når et lem i menigheten er bor-

te, er helheten borte. Noe mangler. 

 

 
 
� Nå husker ikke jeg alt som sok-

nepresten sa, men jeg ble sittende å 

tenke på dette med helheten i menighe-

ten. I liknelsen var det en som manglet, 

1% var borte. Gjeteren satte alt inn på 

å finne den for å gjenopprette helheten. 

Hva i våre menigheter? 

 

� Jeg tenker på gudstjenesten 

som menighetens fellessamling, der vi 

ser og opplever helheten. Dersom det 

til sammen er ca. 200 på en vanlig søn-

dagsgudstjeneste i Vang og Hamar be-

tyr det at ca 1% av menigheten 

(kirkens medlemmer, eller de som er 

døpt i disse to menighetene) er til ste-

de. 99% er borte. 

 

� Det ble noen rare tanker som 

svirret i hodet mitt etter denne innfalls-

vinkelen til liknelsen om sauen som 

var blitt borte. Helheten som var blitt 

borte. 

 

Kåre S. 
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AAAA    lle har vi hørt om gjøken som legger 
egget sitt i andre fuglers reir. Jeg har selv fun-
net gjøkegg i et løvangerreir. Rart. Hvordan 
kan dette ha utviklet seg? Gjøken trekker mot 
Afrika tidlig på sommeren før gjøkungen har 
blitt flyvedyktig. Når den tar til vingene så tar 
den veien til det samme området 
i Afrika som «foreldrene» opp-
holder seg. Den flyr alene, har 
ingen til å vise vegen. Den må ha 
en «GPS» i hjernen, utrolig. Til å 
undre seg over. 
 
I hele livet har jeg vært opptatt 
av fuglenes liv, skrevet om dem 
og satt opp utallige fuglekasser. 
Etter hvert ble jeg svært interes-
sert i de store hullrugerne, skog-
dua, endene og uglene. Det er 
mangel på store hule trær. Det er kamp om le-
dige reirplasser. Det er ikke sikkert alle finner 
et sted å legge eggene sine og ruge ut ungene. 
 
Kvinanda, lappfiskanda og laksanda er alle 
ender som legger eggene sine inne i hule trær. 
Jeg har hatt alle disse i kassene mine. Lapp-
fiskandada da jeg arbeidet i Pasvikdalen, kvin-
anda og laksanda her på Hedmarken. 
Så har jeg oppdaget noe rart. Kvinandeggene er 
grønne og laksanda lysbrune. Mange ganger 
oppdager jeg at det er egg av begge typer i kas-
sa. Kvinanda er kanskje anda som ruger i kas-
sa, men den ruger på både grønne og brune 
egg!   
 
Det som skjer mener jeg er at «husløse en-
der» smetter inn egg i allerede etablerte kasser. 
Slik sett kan den få fram noen unger dette året 
uten selv å ruge på dem. Når ungene hopper ut 
av kassa, følger de «mora» en liten stund, men 
snart skiller de to andungetypene lag. Det inter-
essante er at andunger klarer seg på egen hånd 
uten å ha hjelp av en mor. 
 

  
En mann ringte meg og fortalte at han hadde 
en liten hagedam. En dag oppdaget han en liten 
andunge som kom løpende på plenen og endte i 
hagedammen. Der ble andungen til den var fly-
vedyktig. 
 

I mai i vår hadde jeg med 
meg en skoleklasse  på gården 
på Ilseng. Jeg tok dem med ned 
til ei kasse der jeg visste at 
kattugla hekket. Satte opp en 
stige og plukket ut tre kattugle-
unger slik at elvene skulle får 
studere dem på kloss hold. Stor 
var overraskelsen da den tredje 
ungen var tatt ut av kassa, og 
jeg oppdager enda en unge som 
løp rundt i kassa. En andunge! 
Hvordan kunne den være der? 

Hvordan fikk den mat? Hvorfor hadde ikke ug-
lene spist den opp? 
 
Jeg tok ungen ut og lot elevene hilse på den, 
men jeg kunne jo ikke putte den tilbake. Da 
ville den ikke blitt gammel. 
 
Etter litt tvil og etter forslag fra elevene, opp-
søkte vi en kasse i nærheten der det lå en and 
og ruget og slapp andugnen opp til denne. 
Forhåpentligvis gikk det bra. 
 
Hva hadde skjedd? Her hadde nok ei kvinand 
sluppet et egg i kassa i «den tro» at de lå en 
annen and der. Kattugla hadde ruget ut egget 
og ugleunger og andeunge var tydeligvis «gode 
venner» da vi oppdaget det som hadde skjedd. 
 
For meg og for ungene var dette en helt spesi-
ell opplevelse og altså en liten misforståelse i 
naturen. 
 
Trond Vidar 
 
 

OVERRASKELSE I UGLEKASSA. 

NATUR- 

 

 HJØRNET 
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� Etter at forhandlingene var over, ble det 
arrangert en halvannen times guidet båttur i Sta-
vangers havneområde og rundt og mellom de 
vakre by-øyene i deilig sommervær. Så tilbake til 
hotellet for å gjøre seg klar til festkveld i Sta-
vanger Forum. Det ble en flott fest med korsang, 
nydelig 3-retters middag, et lokalt jazzband vartet 
opp med eviggrønne melodier, en morsom festta-
le, hilsninger fra Areapresident Svein Håvåg og 
gode ord fra gjestene fra Finland og Russland.  
 
� Søndag morgen var det en kort informa-
sjon om aktuelle prosjekter som vi støtter – inklu-
dert Time of Fast-prosjekter. Disse ToF-
prosjektene er vedtatt i International Council og 

er på ca 1 mill kroner (omfatter bl.a. matprogram, 
program for utsatt ungdom i Chile, Portugal og 
Manilla og hjelp til mennesker med kreft i India). 
Konferansen ble avsluttet med jazzgudstjeneste i 
Stavanger Domkirke. 
 
� For oss fra Hamar (Simon og jeg var dele-
gater – og Sidsel var ledsager) var det særlig vik-
tig å være til stede i år siden vår klubb – med 
støtte fra Brumunddal YMC – skal arrangere 
konferansen neste år. Vi har i ettertid sammenfat-
tet de viktigste lærdommene når det gjelder orga-
nisering og innhold. Disse skal vi dele med Ar-
beidsgruppen for Regionkonferansen 2018. 
 
Jan Kåre Hummelvoll 

 

(Fortsatt fra side 5) 

var konteksten for utformingen av det skriftet 
som siden er blitt et av bekjennelsesskriftene til 
Den norske kirke. Perspektivet han anlegger er 
spennende, ikke minst fordi Tjørhom viser hvor-
dan Philipp Melanchton, Martin Luthers nære 
medarbeider, utformet dette dokumentet ut fra 
tanken om at det måtte være mulig å komme til 
enighet i de spørsmålene som var årsaken til 
uenigheten mellom Den katolske kirke og de 
evangeliske partiene. Den augsburgske bekjennel-
se er skrevet for å berge enheten ikke rive den i 
stykker.  
 
� Tjørhom bruker også et kapittel for å 
drøfte den katolske motreformasjonen og beskri-
ver den i overveiende grad som et indrekirkelig 
anliggende i den katolske kirke fordi en anså en 
rekke tidligere katolske områder som tapt. Der-
med får begrepet «motreformasjon» en litt annen 
klang. Ytterligere to av bokens kapitler er skrevet 
av Arne Bugge Amundsen, i et av dem tar han for 
seg reformasjonen og ritualene, mens i det andre 
viser han hvordan reformasjonen forandret kultur-
landskapet i Norge. Amundsen er både teolog og 
professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo.  
 
� De to siste kapitlene er skrevet av hen-
holdsvis Aud V. Tønnessen og Hallgeir Elstad, 
begge med tilknytning til Teologisk Fakultet. 
Tønnesen drøfter sammenhengen mellom refor-
masjonen og innføringen av en ny form for fattig-
hjelp. I bokens siste kapittel tar Elstad for seg re-

formasjonen i norske skolebøker. 
� Et av hovedperspektivene i boken er at 
reformasjonen ble innført med tvang i Norge. 
Den var et  kongelig diktat, villet av Christian den 
III. I motsetning til de andre nordiske landene 
fantes det ingen forkjempere for Luthers sak blant 
biskopene eller prestene. Det forteller sitt om at 
reformasjonen ikke var en folkelig forankret om-
veltning. Snarere tvert om. For den alminnelige 
katolikk resulterte reformasjonen i Norge i et tap 
av kjente ritualer og livsanskuelse.  
 
� De trosmessige endringene tok generasjo-
ner. Innføringen var topptung. Biskopene ble su-
perintendenter og pavens overhøyhet ble byttet ut 
med kongens. Kirkelig sentrum ble flyttet fra 
Roma til København.  Kulturlandskapet endret 
seg, klostrene forsvant og kirkelig gods ble un-
derlagt danskekongen. Likeså endret kirkerom-
mene seg mange steder; Maria- og helgenbilder 
forsvant. Prekestolen fikk en mer fremtredende 
rolle. Salmesangen ble det sentrale elementet i 
den nye gudstjenesten. 
 
� Den som gir seg i kast med boken 
«Reformasjonen i nytt lys» vil bli utfordret til å 
tenke en gang til, fastslåtte sannheter, vil måtte 
stå for fall fordi mangt som for bare en genera-
sjon eller to siden var opplagt, ikke lenger er det. 
 
Morten Stensberg 

(Fortsatt fra side 9) 
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